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En vänsterpartist oroar 
sig i Alekuriren för 
vad som skulle hända 

om aleborna skulle ges möj-
ligheten att själva få välja 
huruvida man vill ta del av 
ett kommunalt vårdnads-
bidrag eller ej. Med ansat-
sen att för en gångs skull ta 
barnens bästa som utgångs-
punkt, försökte vänsterpar-
tisten att med forskningsre-
sultat underbygga sin nega-
tiva hållning till vårdnadsbi-
drag. Allt enligt logiken - om 
förskolan är bra för barnen 
kan inte något annat alterna-
tiv vara det.

Vänsterpartisten fram-
håller att det finns studier 
som visar att, hör och häpna, 
”de allra flesta barn gynnas i 
sin personliga utveckling av 
att umgås och utvecklas till-
sammans med andra barn i 
den pedagogiska miljö som 
förskolan utgör”. Tack och 
lov för det! Här kan vän-
stern och kristdemokraterna 
inte vara mer eniga. Vi är så 
eniga att de förbättringsför-
slag för förskolan som vän-
sterdebattören förespråkar 
återfinns i alliansens budget. 
Vi är helt eniga om att ut-
veckla och förbättra den of-
fentliga barnomsorgen med 
mindre barngrupper, mer 

personal och ökad tillgång 
till barnomsorg.

Dessvärre är vänsterpar-
tiets replik en enda formida-
bel uppvisning i att missa po-
ängen. För poängen är alltså 
inte att förskolan inte skulle 
vara bra, om förskolans för-
träfflighet är vi som sagt helt 
eniga. Kärnfrågan är ironiskt 
nog istället det som vänstern 
själva skriver, men inte tycks 
se. De talar i sin artikel om 
att förskolan är bra för ”de 
allra flesta barn”. Frågan till 
vänstern blir därför, vad gör 
vi med de barn som inte är 
som de flesta?

Är det inte dags för vän-
stern att omfamna tillvaron 
i sin mångfald och med res-
pekt för människors olikhe-
ter också medge dem möjlig-
heten att utforma sin vardag 
därefter? För vem är vän-
sterns företrädare att säga 
att de som väljer att använ-
da sig av vårdnadsbidraget 
gör ett sämre val än de som 
väljer den kommunala barn-
omsorgen? 

Vänsterns inställning till 
valfrihet i allmänhet och 
vårdnadsbidraget i synnerhet 
får mig att tänka på vad som 
inom marxistisk teori kallas 
falskt medvetande.

Denna teori går ut på att 
institutioner i det kapitalis-
tiska samhället förleder pro-
letariatet så att de förtryck-
ta samhällsklasserna inte 
inser att de är förtryckta, och 
därmed själva inte inser vad 
som är bäst för dem. Staten 
måste då gå in som en sorts 
förmyndare och med tvång 
ordna så att medborgarnas 
”verkliga” intressen tillva-
ratas. 

På samma sätt tycks vän-
stern mena att de föräldrar 
som väljer att ta ut vårdnads-
bidrag inte själva förstår att 
de förslavar sig. Följaktligen 
vill man, då aleborna inte 
begriper bättre, kringskära 
deras möjligheter att välja att 
ta del av vårdnadsbidraget.

Men vem vet väl bättre 
hur omsorgen om barnen 
skall ordnas än föräldrarna 
själva?  För inte tror väl vän-
stern fortfarande på Marx 
teorier om det falska medve-
tandet?

Tony Karlsson,
kristdemokratisk ledamot i BoU

Om vänstern och det 
falska medvetandet

Alliansen presentera-
de före valet ett famil-
jepolitiskt paket för 

jämställdhet, valfrihet och 
ökad kvalitet i förskolan. Det 
består av fyra delar: jäm-
ställdhetsbonus, vårdnadsbi-
drag, barnomsorgspeng och 
ökat pedagogiskt inslag i för-
skolan. De två förstnämn-
da kommer att införas den 1 
juli 2008. De två återstående 
kommer successivt med start 
den 1 januari 2009. 

Jämställdhetsbonus: Ska 

ge ett mer jämställt uttag 
av föräldrapenning och en 
mer jämställd arbetsmark-
nad. Den förälder som arbe-
tar ska kunna få en bonus på 
maximalt 3 000 kronor i må-
naden om föräldrarna delar 
lika på uttaget av föräldra-
penning. Totalt kan föräld-
rarna få 13 500 skattefritt 
om de delar helt lika på för-

äldrapenningen. 
Vårdnadsbidrag: Riktar 

sig till föräldrar till barn 
mellan 1 och 3 år. De kom-
muner som så önskar ska 
kunna ge föräldrarna 3 000 
kronor skattefritt om barnet 
inte nyttjar den kommunalt 
finansierade barnomsorgen. 
För Allians för Ale är det 
viktigt att bidraget ger en 
ökad möjlighet till valfrihet 
för föräldrar som bedömer 
att deras barn inte är redo 
för förskolan än - utan att bli 
en kvinnofälla. Det tycker vi 
har uppnåtts. Beloppet är för 
lågt för att vara ett attraktivt 

alternativ till arbete. Bidra-
get kan dessutom kombine-
ras med arbete - om föräld-
rarna kan ordna barnomsorg 
på andra sätt, t.ex. genom att 
pussla ihop sina arbetstider 
och ta hjälp av andra. Bidra-
get kan inte kombineras med 
a-kassa och förtidspension, 
så att det alltid ska löna sig 
bättre att arbeta. Valfriheten 
ökar samtidigt som arbets-
linjen upprätthålls. 

Vårnadsbidraget ger små-
barnsföräldrar möjlighet att 
vara tillsammans med sina 
barn. Valfriheten inom barn-
omsorgen ökar och möjlig-

gör en mjukare övergång 
mellan föräldraledighet och 
arbete.

Småbarnsföräldrarna får 
nu en möjlighet att välja den 
omsorg som passar just deras 
barn. Både kvinnor och män 
skall ha möjlighet att kombi-
nera familjeliv med arbetsliv. 

Allians för Ale anser att 
summan borde vara större 
då man vet att en kommu-
nal dagisplats subventioneras 
med  uppemot 100 000 kr 
per år. Vi avvaktar dock en 
spännande fortsättning.

Barnomsorgspeng: För-
äldrarna ska få rätt att välja 
barnomsorg med kommu-
nal eller enskild huvudman 
- i den egna eller i annan 
kommun. Valfriheten ska 
gälla fler former av barnom-
sorg än idag, som familje-
daghem eller flerfamiljslös-
ningar. 

Ökat pedagogiskt inslag i 

förskolan: Detta är i sig ett 
paket med flera olika delar. 
Förskolan ska bli bättre på 
att stimulera barns naturli-
ga lust att lära. Den natio-
nella kvalitetsgranskning-
en av förskolan ska förstär-
kas. Målen i förskolans läro-
plan ska förtydligas. Staten 
ska satsa på förskollärares 
fortbildning. Allmän försko-
la, som idag erbjuds alla barn 
15 timmar i veckan från fyra 
års ålder, ska erbjudas från 
tre års ålder

Tycker Du, Ingmari att 
detta är dåliga förslag??? Vad 
är i så fall Vänsterpartiets 
och Ditt alternativ? Vad är 
RÄTTVISA för Er?

Utveckla gärna Din in-
tressanta idé om att föräld-
rarna inte är kompetenta att 
ta hand om sina egna barn!

Allians för Ale
Rose-Marie Fihn (fp)

Kjell Klerfors (kd)
Jan Skog (m)

Roland Wall (c)

Märkligt att V fort-
farande står och 
stampar på samma 

ställe som för cirka 40 år 
sedan, samma argument, 
samma kommentarer. Är 
det inte dags att öppna båda 
ögonen, så ni ser att det 
finns olika sidor, och se vad 
som händer runt omkring i 
samhället idag. 

Du tycker inte att vård-
nadsbidraget är rättvist, och 
undrar 
vad det 
kommer 
att kosta 
kommu-
nerna. 
Kostar inte 
dagisplat-
ser någon-
ting? När 
våra tre barn växte upp för 
cirka 30 år sedan, kostade 
en dagisplats per barn och 
år cirka 80 000 kr. Ett barn 
börjar på dagis vid cirka 2 år 
till skolåldern. Tre barn på 
dagis under dessa år kostar 
samhället cirka en miljon 
kronor. Jag valde att vara 
hemma dessa år i stället för 
att ha barnen på dagis, och 
fick inte en krona, endast 
något bostadsbidrag.

Det finns föräldrar idag 

som vill ordna barntillsy-
nen på ett annat sätt än för-
skola/dagis, för att få mera 
tid att vara tillsammans med 
sina barn under några år och 
tycker att det är viktigt för 
barnens trygghet och ut-
veckling. Är det rättvist, att 
dessa familjer inte ska få 
något ekonomiskt stöd av 
samhället?

Du tror att vårdnadsbi-
drag skulle försämra löne-
utvecklingen för kvinnorna. 

Det är väl 
inte bara 
kvinnor 
som har 
barn?

Om 
föräldrar 
kommer i 
ett sämre 
löneläge på 

grund av att de vill ha mera 
tid tillsammans med sina 
barn och för att dessa ska få 
en bra start i livet, beror inte 
detta på vårdnadsbidrag. Det 
beror på tankesättet i sam-
hället, att man inte värdesät-
ter föräldrauppgiften. Då får 
man försöka ändra på detta. 

 
Du säger också att un-
dersökningar visar att Sve-
rige är det bästa landet att 
vara småbarnsförälder i, men 
du nämner inte ett ord om 

barnen. Vad säger undersök-
ningar om hur barnen mår i 
Sverige idag?

För inte så länge sedan, 
kunde vi läsa i Göteborgs-
Posten om en undersökning 
som visade att barn vars för-
äldrar, särskilt mamman, var 
mera hemma eller till ex-
empel arbetade deltid. där 
visade det sig att de barnen 
utvecklades bättre och visade 
bättre resultat i skolan. 

Du  skriver att föräldrar-
na inte kan ersätta den peda-
gogiska delen, som förskolan 
ger, detta tycker jag är att 
nedvärdera föräldrarna. 

Visst är förskolan bra 
för många barn, men kanske 
inte 10 timmar om dagen 
och när barnen är under 
3 år. Men om inte föräld-
rarna tar sitt ansvar hjälper 
inte någon pedagogik, det 
är ändå föräldrarna som på-
verkar barnen mest. För-
äldrar som tar sitt ansvar på 
allvar och vill ge sina barn en 
trygg uppväxt ska få samhäl-
lets stöd att kunna göra detta 
vilket sätt de än väljer. Vård-
nadsbidraget ökar möjlighe-
ten att välja det som passar 
familjen bäst.

Birgit Hansson,
Kristdemokraterna

”Det finns olika sidor!”

INFLUENSA-
VACCINATION

Nu är det dags....

Älvängens vårdcentral kommer att ha öppen 
drop-in mottagning för influensavaccination 

följande datum:

Måndag den 8/10 mellan kl 17-19

Torsdag den 11/10 mellan kl kl 17 -19

Lördag den 20/10 mellan kl 10-12 

Torsdag den 25/10 mellan kl 17-19

Välkomna in!

Faksimil ur Alekuriren nr 33, 2007.

Bevara oss från enfald!

>> Du tror att vårdnads-
bidrag skulle försämra 

löneutvecklingen för kvin-
norna. Det är väl inte bara 
kvinnor som har barn? <<

Replik på Ingmarie Torstensson (v)


